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Sinteză 
I Schimbările climatice reprezintă o provocare la nivel mondial, cu un efect semnificativ 
asupra vieții noastre, iar UE și-a stabilit obiective ambițioase ca răspuns la acest fenomen. 
Integrarea aspectelor legate de schimbările climatice se bazează pe aceste obiective și 
implică integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile și în fondurile UE, precum și 
angajamentul de a consacra un anumit procent din bugetul UE pentru combaterea 
schimbărilor climatice. Urmărirea cheltuielilor legate de climă înseamnă măsurarea 
contribuției financiare din diferite surse la obiectivele climatice. 

II În 2011, Comisia a anunțat obiectivul său de a cheltui pentru acțiuni în domeniul climei 
cel puțin 20 % din bugetul UE pentru perioada 2014-2020. În 2018, Comisia a stabilit un 
obiectiv mai ambițios pentru bugetul UE propus pentru perioada 2021-2027, și anume 
acela ca 25 % din cheltuieli să contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice. În cifre 
absolute, aceasta a planificat 320 de miliarde de euro pentru acțiuni în domeniul climei în 
perioada 2021-2027, ceea ce reprezintă o creștere preconizată de 114 miliarde de euro în 
comparație cu perioada 2014-2020. Pactul verde, publicat în decembrie 2019, avea ca 
obiectiv redefinirea obiectivelor UE în materie de climă și de mediu, și a confirmat ținta 
de 25 %. Acesta a urmărit să mobilizeze investiții durabile în valoare de cel puțin 1 000 de 
miliarde de euro în următorii 10 ani, finanțate din bugetul UE și din alte finanțări publice 
și private. În mai 2020, Comisia a prezentat propuneri modificate pentru perioada 
2021-2027, având în vedere criza provocată de pandemia de COVID-19. 

III Acest document de analiză nu constituie un raport de audit. Scopul său este de 
a actualiza analiza anterioară a Curții de Conturi Europene privind urmărirea cheltuielilor 
legate de climă în bugetul UE, așa cum au recomandat Parlamentul European și Consiliul. 
Activitatea anterioară a Curții privind cheltuielile UE legate de climă (Raportul special 
nr. 31/2016) a confirmat că erau în curs de desfășurare activități ambițioase și că, în 
ansamblu, Comisia înregistrase progrese în direcția atingerii obiectivului stabilit pentru 
perioada 2014-2020. Curtea a semnalat însă și riscul de a nu atinge acest obiectiv, precum 
și anumite deficiențe metodologice care au condus la o supraestimare a cheltuielilor 
legate de climă. 

  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
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IV Prezentul document de analiză are un dublu scop: să urmărească situația acțiunilor 
întreprinse în urma recomandărilor formulate în raportul anterior al Curții referitor la 
modul în care Comisia a acționat și a raportat cu privire la urmărirea cheltuielilor legate 
de climă în perioada 2014-2020; și să analizeze angajamentul mai ambițios de a cheltui 
pentru acțiuni în domeniul climei cel puțin 25 % din viitorul buget al UE. Curtea se 
concentrează pe domeniile de politică considerate a fi cei mai importanți contribuitori la 
acest angajament pentru perioada 2021-2027, și anume agricultura, coeziunea și 
cercetarea. 

V Pentru a urmări cheltuielile legate de climă, Comisia utilizează o metodologie bazată 
pe următorii trei coeficienți, adaptați după markerii Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE): un coeficient de 100 %, atribuit finanțărilor UE care aduc 
o contribuție semnificativă la obiectivele climatice, un coeficient de 40 %, atribuit 
finanțărilor care aduc o contribuție moderată, și un coeficient de 0 %, atribuit finanțărilor 
care nu aduc nicio contribuție sau aduc o contribuție nesemnificativă. Această metodă are 
avantajul de a fi simplă și pragmatică, dar poate conduce la exagerarea estimărilor. 

VI În 2019, Comisia a raportat că UE era pe cale să atingă, pentru perioada de 
programare 2014-2020, o pondere de 19,7 % din bugetul UE care să fie consacrată 
cheltuielilor legate de climă. Metodologia de urmărire a cheltuielilor legate de climă 
rămăsese în mare măsură neschimbată de la publicarea raportului din 2016 al Curții. Prin 
urmare, aceasta continuă să supraestimeze contribuția anumitor scheme ale politicii 
agricole comune la combaterea schimbărilor climatice. În acest context, Curtea 
semnalează riscul ca anumite cheltuieli în domeniul politicii agricole și în cel al politicii de 
coeziune să accelereze schimbările climatice. Sectorul cercetării a rămas în urmă în ceea 
ce privește atingerea obiectivului său ambițios de a consacra cheltuielilor legate de climă 
35 % din buget. 

VII La jumătatea anului 2020, bugetul pentru perioada de programare 2021-2027 este 
încă dezbătut de Consiliu și de Parlamentul European, la fel ca politica agricolă comună și 
cadrul politicii de coeziune. Acțiunile în domeniul climei rămân o prioritate-cheie pentru 
Comisie în perioada 2021-2027. Potrivit mai multor publicații, contribuțiile anticipate din 
partea unor scheme agricole la cheltuielile legate de climă au fost supraestimate. Autorii 
acestora consideră că metodologia Comisiei de urmărire a cheltuielilor legate de climă 
trebuie să fie reanalizată pentru a deveni mai fiabilă. Ei discută, de asemenea, despre 
compensarea finanțării din partea UE prin contrabalansarea oricăror investiții cu un 
impact negativ asupra climei cu cheltuieli suplimentare legate de climă. În general, există 
indicii că, pe baza propunerilor actuale ale Comisiei, va fi dificil să se intensifice în mod 
fiabil cheltuielile legate de climă pentru a ajunge la 25 % din bugetul UE. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
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Introducere 

Cheltuielile legate de climă în bugetul UE 

01 Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări care ne 
afectează viața în prezent. Printre efectele sale se numără creșterea temperaturilor, 
schimbări ale tiparelor de precipitații, mai multe secete și fenomene meteorologice 
extreme, creșterea nivelului mării și topirea gheții. Schimbările climatice au consecințe 
asupra sănătății noastre, dar și, printre altele, asupra faunei și a florei sălbatice și asupra 
economiei (a se vedea figura 1). 

Figura 1 – Schimbările climatice produc consecințe 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

02 UE are obiective ambițioase în materie de combatere a schimbărilor climatice, atât 
în cadrul politicilor proprii, cât și în cadrul cooperării cu partenerii săi internaționali. 
Printre acestea se numără obiectivele privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea sporită a surselor regenerabile de 
energie. 
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03 În loc să creeze un instrument de finanțare specific pentru combaterea schimbărilor 
climatice, Comisia a optat pentru integrarea aspectelor legate de climă în bugetul UE. 
Acest lucru a implicat integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile, în programele și 
în fondurile UE, precum și angajamentul de a consacra un anumit procent din bugetul UE 
pentru acțiuni în domeniul climei. În acest context, urmărirea cheltuielilor legate de climă 
(sau urmărirea finanțării acțiunilor în domeniul climei) înseamnă măsurarea contribuției 
financiare din diferite surse la obiectivele climatice. 

04 Pe baza obiectivelor UE de combatere a schimbărilor climatice (a se vedea 
punctul 02), în 2011, Comisia a anunțat obiectivul de a cheltui pentru acțiuni în domeniul 
climei cel puțin 20 % (un euro din cinci) din bugetul UE pentru perioada 2014-20201. 
Comisia raportează anual cu privire la cheltuielile generale legate de climă în raportul 
anual privind gestionarea și performanța bugetului UE, în proiectul de buget general și, 
începând din 2019, în prezentarea generală a performanței programelor. 

05 În 2018, atunci când a propus următorul cadru financiar multianual (CFM), Comisia 
a stabilit un obiectiv mai ambițios pentru integrarea aspectelor legate de schimbările 
climatice în toate programele UE. Acest nou obiectiv consta în a consacra 25 % din 
cheltuielile UE, sau un euro din patru, unor acțiuni în domeniul climei2. În cifre absolute, 
această propunere din 2018 a planificat 320 de miliarde de euro (la prețurile curente) 
pentru acțiuni în domeniul climei în perioada 2021-2027, ceea ce reprezintă o creștere de 
114 miliarde de euro în comparație cu perioada 2014-2020 (a se vedea figura 2). În 
mai 2020, Comisia a prezentat propuneri modificate pentru perioada 2021-2027, având în 
vedere criza provocată de pandemia de COVID-19. Până în mai 2020 nu fusese 
comunicată nicio cifră actualizată pentru cheltuielile legate de climă. Până la data 
redactării prezentului document de analiză, CFM nu fusese încă adoptat. 

                                                      
1 COM(2011) 500 final: „Un buget pentru Europa 2020”, partea II, p. 13. 

2 COM(2018) 321 final: „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără 
– Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027”. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_ro_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_ro_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2020_rohttps:/ec.europa.eu/info/publications/draft-general-budget-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/programmes-performance-overview-2018_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d0e5c248-4e35-450f-8e30-3472afbc7a7e.0012.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
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Figura 2 – Obiectivele privind cheltuielile legate de climă (aprilie 2020) 

  
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentului COM(2018) 321 final, intitulat „Un buget 
modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar multianual pentru 
perioada 2021-2027”, mai 2018, p. 22. 

Pactul verde 

06 Prin Pactul verde3, publicat în decembrie 2019, Comisia își propune să revizuiască 
angajamentul său de a face față provocărilor legate de schimbările climatice și de mediu. 
Scopul pactului este de a sprijini tranziția către o economie a UE transformată, care să 
răspundă provocărilor reprezentate de schimbările climatice și de degradarea mediului. 
Pactul verde a confirmat obiectivul de 25 % stabilit de Comisie pentru cheltuielile legate 
de climă în cadrul tuturor programelor UE. 

07 Comisia a prezentat Pactul verde ca parte a strategiei sale de punere în aplicare a 
Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite și a obiectivelor de dezvoltare durabilă 
(ODD). Dintre acestea, ODD 13 – Acțiuni în domeniul climei urmărește adaptarea, 
integrarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile naționale, 
sensibilizarea opiniei publice, angajamentele în materie de cheltuieli și acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice (a se vedea figura 3). 

                                                      
3 COM(2019) 640 final: „Pactul verde european”. 

2014-2020
UE-28

2021-2027
UE-27

Cheltuieli  ale UE legate de climă Alte cheltuieli  ale UECheltuieli  ale UE legate de climă

Valoarea-țintă: 
206 miliarde de euro

2014-2020

(20 % – un euro din cinci)

Valoarea-țintă: 320 de 
miliarde de euro

2021-2027

(25 % – un euro din patru)

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1592904340332&uri=CELEX:52019DC0640R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1592904340332&uri=CELEX:52019DC0640R(02)
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Figura 3 – Ținte ale ODD 13 – Acțiuni în domeniul climei 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor de pe site-ul 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13. 

08 Pactul verde examinează necesitatea de a „înverzi” bugetele naționale și pune un 
accent deosebit pe încurajarea cercetării și a inovării pentru a atinge obiectivele în 
materie de climă. Prin intermediul Pactului verde, Comisia se angajează să își intensifice 
eforturile pentru a asigura un sistem fiabil de raportare în domeniul climei („combaterea 
falselor mențiuni «ecologic»”) în contextul produselor de consum – „mențiunile 
«ecologic»” ar trebui să fie justificate prin utilizarea unei metodologii standard de 
evaluare a impactului acestor produse. 

09 Combaterea schimbărilor climatice necesită investiții substanțiale, astfel încât, în 
ianuarie 2020, Comisia a publicat Planul de investiții al Pactului verde european. Scopul 
acestuia este de a mobiliza investiții durabile în valoare de cel puțin 1 000 de miliarde de 
euro în următorul deceniu, pentru acțiuni în domeniul climei și, de asemenea, în 
domeniul mediului în UE. Planul va fi finanțat în parte din bugetul UE, dar și prin 
cofinanțări naționale și investiții mobilizate din sectorul privat. În acest context, 
Mecanismul pentru o tranziție justă urmărește să ofere sprijin specific regiunilor și 

ODD 13 – Acțiuni în domeniul climei 
Întreprinderea unor acțiuni urgente pentru combaterea schimbărilor climatice și a 

efectelor acestora

13.1 Consolidarea rezilienței și a capacității de adaptare la riscurile legate de climă și la 
calamitățile naturale în toate țările

13.2 Integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politicile, în strategiile și în 
planificările naționale

13.3 Îmbunătățirea educației, a sensibilizării și a capacității umane și instituționale în ceea ce 
privește atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la acestea, reducerea impactului 
acestora și alerta timpurie

13.A Punerea în aplicare a angajamentului asumat de țările dezvoltate care sunt părți la 
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice cu scopul de a 
mobiliza împreună 100 de miliarde de dolari anual până în 2020, din toate sursele, pentru a 
răspunde nevoilor țărilor în curs de dezvoltare

13.B Promovarea unor mecanisme pentru creșterea capacității în sensul unui proces eficace 
de planificare și gestionare legat de schimbările climatice în țările cel mai puțin dezvoltate și 
în statele insulare de dimensiuni mici în curs de dezvoltare

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
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sectoarelor care sunt cel mai afectate de tranziția către o economie verde4. Acest sprijin 
va fi disponibil pentru dezvoltarea economică generală și nu va fi limitat la reducerea 
emisiilor de carbon. 

10 Criza provocată de pandemia de COVID-19 ar putea modifica prioritățile politice, 
reorientând atenția spre combaterea amenințărilor la adresa sănătății publice, spre 
stimularea economiilor sau crearea de locuri de muncă, ceea ce s-ar putea concretiza în 
schimbarea modelelor de punere în aplicare a politicilor. Schimbările climatice vor 
rămâne însă o provocare la nivel mondial și o preocupare majoră pentru cetățeni, pentru 
factorii de decizie politică și pentru părțile interesate. 

Activitatea anterioară a Curții de Conturi Europene cu privire la 
cheltuielile legate de climă 

11 În Raportul special nr. 17/2013 referitor la finanțarea acordată de UE pentru 
combaterea schimbărilor climatice în contextul ajutorului extern, Curtea a auditat 
gestionarea de către Comisie a cheltuielilor legate de climă de la bugetul UE și din Fondul 
european de dezvoltare. Curtea a recunoscut creșterea constantă a cheltuielilor legate de 
climă în anumite țări partenere și a adresat recomandări cu scopul de a îmbunătăți 
raportarea cu privire la cheltuielile legate de climă din ajutorul pentru dezvoltare acordat 
de UE, monitorizarea și urmărirea acestor cheltuieli, precum și cooperarea dintre Comisie 
și statele membre în acest sens. 

12 În Raportul special nr. 31/2016, Curtea a examinat angajamentul politic al UE de 
a integra acțiunile în domeniul climei în cheltuielile bugetare ale UE pentru 
CFM 2014-2020 și de a asigura faptul că cel puțin 20 % din bugetul UE este consacrat 
acțiunilor în domeniul climei. Raportul a confirmat că existau, în acest sens, activități 
ambițioase în curs și că, per ansamblu, Comisia înregistrase progrese în direcția realizării 
obiectivului. Auditul a semnalat însă și un risc serios de a nu se atinge obiectivul de 20 % 
(a se vedea figura 4). 

                                                      
4 Pentru mai multe detalii, a se vedea comunicatul de presă al Comisiei intitulat „Finanțarea 

tranziției către o economie verde”, ianuarie 2020. A se vedea, de asemenea, punctul 9 – 
„Cadrul de performanță aferent Fondului pentru o tranziție justă” din Avizul nr. 2/2020 al Curții 
de Conturi Europene referitor la propunerea modificată a Comisiei din 14 ianuarie 2020 privind 
Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune. 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr13_17/qjab13018roc.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_17
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_RO.pdf
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Figura 4 – Principalele constatări cuprinse în Raportul special nr. 31/2016 al 
Curții de Conturi Europene 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, Raportul special nr. 31/2016. 

Plățile directe către fermieri: ipotezele 
privind contribuția acestora la 

îndeplinirea obiectivului climatic nu au la 
bază o justificare temeinică

Fondul Social European:
contribuția acestuia la acțiunile 

în domeniul climei ar putea 
conduce la rezultate mai bune

Finanțarea cercetării: este 
necesar să se ia măsuri rapide, 

deoarece contribuția care 
trebuie să vină din partea 

acestui domeniu a rămas mult 
în urmă

Cheltuielile în domeniul 
dezvoltării rurale legate de 

climă: nicio schimbare 
semnificativă, în pofida 

aplicării de bune practici în 
domeniul dezvoltării rurale

FEDR și Fondul de coeziune: 
alocarea unor sume mai mari pentru 
acțiuni în domeniul climei arată este 

posibil să se pună un accent mai 
mare pe climă

Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime: 
creștere ușoară a accentului 
pus pe acțiunile în domeniul 

climei

→  Progresele înregistrate 
în di recția atingerii obiectivului

→  Informațiile comunicate sunt parțial 
fiabile

→  Accentul pus pe rezultate este 
insuficient

→  Deficiențe în metoda de urmărire 
uti l izată de Comisie

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=39853
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Sfera și abordarea 
13 Obiectivul acestui document de analiză este de a oferi o imagine de ansamblu 
asupra modului în care Comisia urmărește cheltuielile legate de climă în bugetul UE. În 
special, Curtea s-a concentrat pe urmărirea acțiunilor climatice în domeniul politicii 
agricole, în domeniul politicii de coeziune și în cel al politicii de cercetare, care, împreună, 
reprezintă marea majoritate a cheltuielilor legate de climă. În acest document, Curtea: 

o analizează metodologia Comisiei de urmărire a cheltuielilor legate de climă în 
bugetul UE; 

o examinează angajamentul de a cheltui cel puțin un euro din cinci (20 %) din bugetul 
UE aferent perioadei 2014-2020 pentru acțiuni în domeniul climei, precum și modul 
în care Comisia a dat curs acestui angajament și a raportat cu privire la cheltuielile 
legate de climă în CFM 2014-2020 și analizează situația acțiunilor întreprinse în urma 
recomandărilor formulate de Curte în raportul său anterior pe această temă, 
Raportul special nr. 31/2016; 

o analizează o propunere mai ambițioasă de a cheltui cel puțin un euro din patru 
(25 %) din bugetul UE aferent perioadei 2021-2027 pentru acțiuni în domeniul climei. 

14 Prezentul document nu este un raport de audit, ci un document de analiză care se 
bazează în principal pe informații publice sau pe materiale colectate în mod special în 
acest scop. Curtea a ales să efectueze acum această analiză ca urmare a nivelului ridicat 
de interes manifestat în acest domeniu de părțile interesate. Scopul documentului de 
analiză este de a actualiza analiza anterioară a Curții privind urmărirea cheltuielilor legate 
de climă în bugetul UE și de a o plasa în contextul noului CFM, așa cum au recomandat 
Parlamentul European și Consiliul. 

15 Prezentul document de analiză acoperă partea de cheltuieli a bugetului UE. În Pactul 
verde se precizează că partea de venituri a bugetului ar putea contribui de asemenea la 
îndeplinirea obiectivelor climatice, dar acest lucru nu intră în sfera documentului de 
analiză al Curții. 

16 Curtea a discutat cu Comisia aspectele prezentate în acest document pe tot 
parcursul procesului de redactare și a ținut seama de observațiile acesteia. Informațiile 
prezentate în acest document de analiză se bazează pe: 

o documente externe (rapoarte, studii, lucrări și articole); 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1592904340332&uri=CELEX:52019DC0640R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1592904340332&uri=CELEX:52019DC0640R(02)
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o legislația UE relevantă, adoptată sau propusă între 2015 și jumătatea anului 2020; 

o documente de lucru ale Comisiei relevante pentru cheltuielile legate de climă; 

o chestionare trimise următoarelor direcții generale ale Comisiei: Agricultură și 
Dezvoltare Rurală, Buget, Politici Climatice, Politică Regională și Urbană și Cercetare 
și Inovare; 

o consultarea cu următoarele părți interesate: Climate Action Network Europe și 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). 

  

http://www.caneurope.org/
https://www.oecd.org/
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Urmărirea cheltuielilor legate de climă 
în bugetul UE – analiză 

Metodologia utilizată pentru urmărirea cheltuielilor legate de 
climă în bugetul UE 

17 Începând cu 1998, OCDE a monitorizat fluxurile de finanțare care vizează obiectivele 
Convențiilor de la Rio privind biodiversitatea, privind schimbările climatice și privind 
deșertificarea prin utilizarea așa-numiților „markeri Rio”. Pentru a urmări cheltuielile 
legate de climă în bugetul UE, Comisia a adaptat markerii Rio ai OCDE pentru acțiunile 
climatice și a aplicat markerii astfel adaptați fiecărui domeniu de politică, program sau 
măsură a UE (a se vedea tabelul 1). Comisia a aplicat coeficienții UE pentru obiectivele 
climatice cu scopul de a cuantifica cheltuielile care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
climatice. OCDE nu a proiectat însă markerii Rio pentru a produce cifre exacte, ci pentru 
a oferi o indicație cu privire la nivelul de integrare a obiectivelor specifice, cum ar fi 
schimbările climatice. 
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Tabelul 1 – Markerii Rio ai OCDE versus coeficienții UE pentru obiectivele 
climatice 

Marker Rio 
OCDE 

Activitate/flux de finanțare 
OCDE 

Finanțare/program/măsură 
a UE 

Coeficient UE 
pentru 

obiectivele 
climatice 

2 
Activitate al cărei obiectiv 
principal este o acțiune în 
domeniul climei și care nu ar fi 
finanțată în lipsa acestui 
obiectiv Finanțare cu o contribuție 

semnificativă la obiectivele 
climatice 

1 
Activitate pentru care acțiunea 
în domeniul climei reprezintă 
un obiectiv semnificativ 
(menționat în mod explicit), dar 
nu obiectivul esențial 

Finanțare cu o contribuție 
moderată la obiectivele 
climatice 

0 
Activitate care nu vizează 
obiectivele climatice ale 
convențiilor de la Rio într-un 
mod semnificativ 

Finanțare fără 
contribuție/cu 
o contribuție
nesemnificativă la
obiectivele climatice

Sursa: Handbook on the OECD Climate Markers, și Comisia Europeană, Funding for Climate Action. 

18 În Raportul special nr. 31/2016, Curtea a semnalat următoarele deficiențe în
abordarea UE privind urmărirea cheltuielilor legate de climă: 

o coeficienții UE pentru obiectivele climatice care sunt aplicați în anumite domenii nu 
au respectat principiul prudenței5 cu scopul de a se evita supraestimarea finanțării 
puse la dispoziție pentru acțiuni în domeniul climatic. Potrivit acestui principiu, în 
caz de indisponibilitate sau incertitudine cu privire la

5 A se vedea documentul intitulat Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking. 

http://www.oecd.org/dac/stats/48785310.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eib.org/attachments/documents/mdb_idfc_mitigation_common_principles_en.pdf
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datele referitoare la acțiunile în domeniul climei, este preferabil să se subestimeze 
mai degrabă decât să se supraestimeze cheltuielile; 

o în cadrul OCDE, cea mai înaltă categorie este reprezentată de activitățile care 
urmăresc în principal atingerea obiectivelor climatice. UE aplică un coeficient de 
100 % nu doar acestor politici, ci și politicilor UE care au o contribuție semnificativă 
în ceea ce privește schimbările climatice – categoria intermediară din clasificarea 
OCDE (a se vedea tabelul 1); 

o metoda de urmărire nu include cheltuielile UE legate de acțiunile în domeniul climei 
efectuate prin intermediul instrumentelor financiare; 

o UE nu urmărește separat măsurile de adaptare și pe cele de atenuare. 

19 Comisia a formulat observații cu privire la această abordare în răspunsurile sale la 
punctele 34-37 din Raportul special nr. 31/2016 al Curții, subliniind necesitatea unui 
echilibru adecvat între fiabilitatea datelor și efortul administrativ. În studii publicate 
recent cu privire la politica agricolă, sunt de asemenea exprimate preocupări cu privire la 
metoda adoptată de Comisie. De exemplu, în unul dintre aceste studii se sugerează 
revizuirea aplicării „metodologiei bazate pe markerii Rio”, cu scopul de a se pune accentul 
pe atenuare, prin înregistrarea doar a măsurilor specifice de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, mai degrabă decât a unor plăți programate al căror impact asupra 
emisiilor este în prezent necunoscut6. 

20 Autorii unei alte publicații7 sunt de acord cu faptul că metoda Comisiei are avantajul 
de a fi simplă și pragmatică, dar subliniază că aceasta poate induce în eroare. De exemplu, 
cheltuielilor care conduc la o creștere a emisiilor nu li se aplică un coeficient negativ 
pentru impactul negativ pe care îl produc. Acest lucru ar echivala cu o abatere și mai mare 
de la markerii Rio ai OCDE. Publicația pledează pentru o metodologie mai exigentă, dar 
mai precisă, care să vizeze estimarea amprentei de carbon a fiecărei acțiuni, contribuind 
astfel la „înverzirea” reală a bugetului UE. 

21 Comisia a menținut această abordare pentru urmărirea cheltuielilor legate de climă 
în CFM 2021-2027, subliniind avantajele metodei, dar recunoscând deficiențele acesteia 
în perioada 2014-2020 (a se vedea figura 5). 

                                                      
6 Pi’er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al.: „Action needed for the EU Common Agricultural Policy 

to address sustainability challenges”, în People Nat., 2020; 00:1-12. 

7 Claeys, G., Tagliapietra, S. și Zachmann, G.: „How to make the European Green Deal work”, în 
Bruegel Policy Contribution, nr. ˚13, noiembrie 2019. 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2019/11/PC-13_2019-151119.pdf
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Figura 5 – Sinteză, realizată de către Comisie, a avantajelor și 
a deficiențelor metodei sale de urmărire a cheltuielilor legate de climă 
bazată pe markerii Rio ai OCDE – CFM 2014-2020 

 
Sursa: răspunsurile Comisiei la chestionarul Curții de Conturi Europene. 

22 În CFM 2021-2027, Comisia intenționează să urmărească cheltuielile legate de climă 
la nivel de proiect pentru toate programele aflate în gestiune directă, inclusiv pentru 
micile acțiuni care nu au fost incluse anterior. În plus, aceasta intenționează să 
urmărească investițiile legate de climă finanțate prin intermediul unor instrumente 
financiare, cum ar fi împrumuturile, garanțiile sau finanțarea prin capitaluri proprii. 

Cheltuieli legate de climă – 2014-2020 

23 Pentru a respecta angajamentul de a cheltui cel puțin 20 % din bugetul UE aferent 
perioadei 2014-2020 pentru acțiuni în domeniul climei, în unele regulamente au fost 
incluse obiective specifice pentru a susține cheltuielile legate de climă (a se vedea 
figura 6). 

• Costuri administrative reduse
• Aplicare și utilizare ușoară 
• Urmărire eficace a cheltuielilor legate de 

climă (și anume, programele ale căror 
obiective primare nu vizează schimbările 
climatice pot fi concepute astfel încât să 
urmărească într-o anumită măsură 
obiective în domeniul climei și să atragă 
un coeficient pentru obiectivele climatice 
de 40 %)

• Coeficienți pentru obiectivele climatice 
aplicați în mod inconsecvent (de 
exemplu, la nivelul liniei bugetare, la 
nivel de proiect, la nivelul domeniului de 
intervenție)

• Programele și contribuitorii mici nu sunt 
neapărat incluși în exercițiul de urmărire

• Instrumentele financiare nu sunt 
urmărite 
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Figura 6 – Obiective privind cheltuielile în domeniul climei în legislația UE 
(CFM 2014-2020) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza reglementărilor UE. 

24 Așa cum se arată în figura 2, Comisia estimează că 206 miliarde de euro, adică 20 % 
din CFM 2014-2020, ar contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice. Potrivit 
informațiilor comunicate mai recent de Comisie cu privire la cheltuielile legate de climă în 
CFM 2014-20208, „în medie, bugetul UE este pe cale să atingă o pondere de 19,7 % 
pentru CFM 2014-2020”. Acest procent este actualizat anual, iar suma totală înregistrată 
ca fiind cheltuită pentru acțiuni în domeniul climei pentru perioada acoperită de CFM 
actual va fi confirmată doar după 2023, acesta fiind ultimul an în care va fi posibilă 
finanțarea în cadrul programelor care fac obiectul gestiunii partajate din 
perioada 2014-2020. 

Politica agricolă comună 

25 Comisia a estimat că cea mai importantă contribuție la obiectivul în materie de 
cheltuieli legate de climă stabilit pentru bugetul UE va proveni din sectorul agricol, atât 
din plățile directe, cât și din dezvoltarea rurală. Comisia cuantifică această contribuție la 
102,8 miliarde de euro pentru CFM 2014-20209, ceea ce reprezintă 50 % din cheltuielile 
legate de climă în această perioadă. 

                                                      
8 COM(2019) 400, Programmes Performance Overview, EU Budget 2014-2020, iunie 2019, p. 7. 

9 Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2019, p. 110. 
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26 Potrivit calculelor Comisiei, contribuția totală a plăților directe la cheltuielile legate
de climă ar trebui să fie cu puțin sub 20 %. Acest calcul face distincție între cele 
trei practici agricole care constituie componenta de înverzire a plăților directe și include 
o ajustare de 20 % pentru contribuția componentei care nu este de înverzire (a se vedea
figura 7).

Figura 7 – Calcularea de către Comisie a contribuției plăților agricole directe 
la acțiunile în domeniul climei 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza metodologiei de urmărire a cheltuielilor legate de climă 
aplicate de Comisie în cazul plăților directe pentru perioada 2014-2020. A se vedea, de asemenea, figura 7 
din Raportul special nr. 31/2016. 

27 În Raportul special nr. 31/2016, Curtea a pus sub semnul întrebării ipotezele utilizate
în acest model, subliniind că nu exista o justificare riguroasă pentru ajustarea de 20 % 
aplicată componentei plăților directe care nu era de înverzire. Comisia a justificat acest 
lucru în mare măsură prin contribuția preconizată din partea normelor în materie de 
ecocondiționalitate10, dar numai anumite cerințe în materie de ecocondiționalitate 
prezintă beneficii potențiale pentru climă și aceste cerințe nu se aplică tuturor 
beneficiarilor de plăți directe. Un procent diferit, care să fie într-o măsură mai mare în 
conformitate cu principiul prudenței, ar fi redus în mod semnificativ contribuția totală (de 

10 A se vedea răspunsurile Comisiei la punctele 53-54 din Raportul special nr. 31/2016. 

14 % din înverzire (toate cele trei componente) 
Componenta de înverzire reprezintă 30 % din

plățile directe

Contribuția din partea plăților directe la acțiunile în domeniul 
climei

19,6 %

Diversificarea 
culturilor

Zone de interes 
ecologic Pajiști permanente 

(10 %)

Componenta care 
nu este de înverzire 
reprezintă 70 % din 
plățile directe

5,6 % din 
componenta 

care nu este de 
înverzire0 %

1/3 30 %0 %
x x

1/3 30 %40 %

x x
1/3 30 %100 %

x x
20 % 70 %40 %

x x

4 %

1/3 1/3 1/3

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
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exemplu, scăderea procentului de la 20 % la 10 % ar fi determinat o reducere 
a contribuției cu 9 miliarde de euro). Alte studii și articole confirmă aceste preocupări11. 

28 Curtea a constatat, de asemenea, că unii dintre coeficienții alocați cheltuielilor 
pentru măsuri și activități de dezvoltare rurală nu respectau principiul prudenței, 
conducând la supraestimări. De exemplu, majoritatea plăților pentru „zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale”, menite să prevină abandonarea terenurilor, aveau 
atribuit un coeficient de ponderare de 100 %. Aceste plăți nu sunt legate de obiectivele în 
materie de mediu și de climă. 

29 În cadrul aceluiași raport, analiza efectuată de Curte cu privire la programele de 
dezvoltare rurală ale statelor membre a arătat că Comisia supraestima contribuția 
acestora la acțiunile în domeniul climei cu peste 40 %, respectiv cu aproape 24 de 
miliarde de euro. Această situație este consecința faptului că Comisia nu făcea o distincție 
clară între contribuțiile diferitor activități la acțiunile în domeniul climei. Comisia 
a justificat această abordare prin necesitatea de a realiza un echilibru între reducerea la 
minimum a sarcinii și a costurilor administrative, pe de o parte, și furnizarea unei estimări 
suficient de fiabile a cheltuielilor legate de climă în cadrul Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR), pe de altă parte (a se vedea punctul 43). 

30 În raportul său din 2016, Curtea a concluzionat că, în comparație cu perioada 
2007-2013, politica agricolă și cea de dezvoltare rurală nu înregistraseră schimbări 
semnificative în sensul reorientării spre acțiuni în domeniul climei. Curtea nu identificase 
schimbări semnificative nici în ceea ce privește procesele de gestionare a dezvoltării 
rurale, cum ar fi cerințe revizuite în materie de climă sau criterii de eligibilitate și de 
selecție revizuite. Ea a identificat însă mai multe exemple de bune practici la nivelul unor 
măsuri de dezvoltare rurală mai puțin importante, a căror concepție revizuită le-a 
transformat în măsuri mai ecologice. 

  

                                                      
11 A se vedea Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 

2020; Kelleher, L.: Commission’s Dodgy Calculations Improve CAP’s Climate Impact, 2020; sau 
Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al.: „Action needed for the EU Common Agricultural Policy 
to address sustainability challenges”, în People Nat., 2020; 00:1-12. 

http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://www.arc2020.eu/double-trouble-how-are-cap-direct-payments-suddenly-twice-as-effective-at-combating-climate-change/
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
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31 În mai 2019, Comisia a publicat un studiu12 de evaluare a impactului PAC asupra 
schimbărilor climatice și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Studiul a arătat, printre 
altele, că PAC a avut atât efecte pozitive, cât și efecte negative asupra emisiilor de gaze cu 
efect de seră. 

32 Cu toate acestea, metoda utilizată pentru a urmări contribuția PAC la combaterea 
schimbărilor climatice nu ține seama de sprijinul acordat de PAC unor activități agricole cu 
un impact potențial negativ asupra schimbărilor climatice. Acestea au ca rezultat 
intensificarea creșterii animalelor și a aplicării de îngrășăminte, care eliberează în 
atmosferă gaze cu efect de seră suplimentare, dar nu antrenează aplicarea unui marker 
climatic negativ. Comisia este de acord că unele state membre ar putea îmbunătăți 
impactul asupra climei printr-o mai bună selecție sau punere în aplicare a unor proiecte 
de dezvoltare rurală, dar nu dispune de o estimare a efectului lor global. 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune 

33 Comisia consideră că FEDR și Fondul de coeziune sunt contribuitori importanți la 
obiectivul global al UE în materie de cheltuieli privind clima. Pentru perioada de 
programare 2014-2020, Comisia se așteaptă ca aceste două fonduri să furnizeze investiții 
din bugetul UE de peste 55 de miliarde de euro pentru acțiuni în domeniul climei13. 
Această sumă reflectă investițiile prevăzute de UE după aplicarea coeficienților de 
ponderare de 100 %, 40 % sau 0 % aferenți anumitor „domenii de intervenție”. În figura 8 
se regăsesc exemple de domenii de intervenție care se numără printre cele mai relevante 
pentru cheltuielile legate de climă în perioada 2014-2020. 

                                                      
12 Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, 

Alliance Environnement, 2018. 

13 Platforma de date deschise a Comisiei cu privire la fondurile structurale și de investiții 
europene, consultată la 15 aprilie 2020. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
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Figura 8 – Domeniile de intervenție cele mai relevante pentru acțiunile în 
domeniul climei și coeficienții pentru obiectivele climatice aferenți acestor 
domenii în cadrul FEDR și al Fondului de coeziune în perioada 2014-2020 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Platformei de date deschise a Comisiei și pe baza anexei I la 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei. 

34 Cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 permite, în anumite condiții, 
efectuarea de cheltuieli cu un impact potențial dăunător asupra climei. De exemplu, 
politica de coeziune ar putea permite un sprijin limitat pentru combustibilii fosili, în cazul 
în care sprijinul este condiționat de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Aceste 
intervenții au un coeficient de ponderare de 0 %, deși ele continuă să emită gaze cu efect 
de seră. 

35 În raportul său special, Curtea a recunoscut, de asemenea, accentul sporit pus pe 
acțiuni în domeniul climei în cadrul FEDR și al Fondului de coeziune pentru perioada 
2014-2020 în raport cu CFM anterior, a dat exemple de proiecte care au recurs la bune 
practici, contribuind astfel la cheltuielile legate de climă, și a identificat îmbunătățiri 
calitative în ceea ce privește procesele de gestionare și cerințele în materie de combatere 
a schimbărilor climatice. 

  

• Infrastructuri de transport urban curate și promovarea acestora 
• Căi ferate
• Protejarea și sporirea biodiversității, protecția naturii și 

infrastructură ecologică
• Gestionarea apei și conservarea apei potabile

• Renovare în vederea creșterii eficienței energetice 
• Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și 

managementul riscurilor legate de climă 
• Infrastructuri de cercetare și inovare care pun accent pe o 

economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pe reziliența la 
schimbările climatice

• Piste pentru biciclete și drumuri pietonale
• Energie din surse regenerabile: solară, biomasă, altele
• Cogenerare de înaltă eficiență, încălzire și răcire centralizate

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=RO
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
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Politica în domeniul cercetării – Orizont 2020 

36 Cercetarea și inovarea joacă un rol important în atingerea obiectivelor UE în materie 
de climă. Obiectivul pentru cheltuielile legate de climă în bugetul programului 
Orizont 2020 a fost stabilit la 35 % (a se vedea figura 6). Acest lucru implică cheltuieli 
legate de climă în valoare de peste 26 de miliarde de euro din bugetul programului 
Orizont 2020 în perioada de programare 2014-2020. 

37 În raportul său special, Curtea a atras atenția asupra faptului că contribuția adusă de 
finanțarea cercetării rămăsese mult în urmă. S-a estimat că, pentru a se atinge obiectivul 
de 35 % pentru perioada 2014-2020, 47 % din cheltuielile aferente programului 
Orizont 2020 în perioada 2018-2020 ar trebui să fie legate de climă. Comisia a elaborat un 
plan de acțiune pentru a soluționa problema progreselor lente înregistrate în ceea ce 
privește realizarea obiectivului climatic, propunând măsuri precum adăugarea de 
considerente legate de climă la modelele de propuneri de proiecte și la criteriile de 
atribuire, precum și rectificări bugetare. Curtea a recunoscut relevanța planului de 
acțiune, dar a semnalat și lipsa unor obiective cuantificabile și a unor modele care să 
stabilească modalitatea de atingere a obiectivului de 35 %. 

38 Comisia a precizat că, până la sfârșitul anului 2018, cheltuielile legate de climă din 
programul Orizont 2020 atinseseră 30 % în angajamente pentru acțiuni în domeniul 
climei14, constatând, de asemenea, că se depuneau eforturi suplimentare. Atingerea 
obiectivului de 35 % rămâne dificil de realizat, în principal pentru că peste un sfert din 
bugetul programului Orizont 2020 constă în propuneri de cercetare care nu au legătură cu 
un obiectiv tematic specific (acțiuni „de la bază spre vârf”), care sunt evaluate în funcție 
de excelența lor științifică, și nu în funcție de contribuția lor la acțiuni în domeniul climei. 
Prin urmare, contribuția acestor acțiuni „de la bază spre vârf” la cheltuielile legate de 
climă este incertă în etapa de planificare. 

  

                                                      
14  Activitățile de cercetare și dezvoltare tehnologică ale Uniunii Europene și de monitorizare 

a programului Orizont 2020 în anul de raportare 2018 [COM(2019) 315 final], p. 10. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:RO:PDF
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Situația acțiunilor întreprinse în urma Raportului special nr. 31/2016 

39 Raportul special nr. 31/2016 al Curții de Conturi Europene a examinat angajamentul 
politic al UE de a integra acțiunile în domeniul climei în cheltuielile bugetare ale UE pentru 
CFM 2014-2020. Raportul a inclus 7 recomandări principale, împărțite în 
12 subrecomandări, dintre care Comisia a acceptat integral 3, a acceptat parțial 6 și nu 
a acceptat 3. Curtea a analizat situația acțiunilor întreprinse în urma acestor recomandări 
și constatările sale sunt sintetizate în tabelul 2 de mai jos (pentru mai multe detalii, a se 
vedea anexa). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
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Tabelul 2 – Sinteza recomandărilor din Raportul special nr. 31/2016 și 
rezultatele activității de analiză a situației acțiunilor întreprinse în urma 
acestor recomandări 

Recomandări din 
Raportul special nr. 31/2016 

Răspunsul 
Comisiei 

Analiza 
realizată de 

Curte cu privire 
la situația 
acțiunilor 

întreprinse în 
urma 

recomandărilor 
formulate 

(1) Realizarea unui exercițiu fiabil de consolidare
multianuală pentru a monitoriza îndeplinirea obiectivului
de 20 % [Comisia]

(2) Cadru de raportare exhaustivă pentru cheltuielile legate de climă și pentru îndeplinirea
obiectivului de 20 %

(a) rapoartele anuale și rapoartele privind
performanța, planurile de acțiune și contribuția
instrumentelor financiare [Comisia]

(b) domeniile din cadrul gestiunii partajate care au
un potențial pentru acțiunile în domeniul climei
[statele membre]

(c) distincția între adaptare și atenuare [Comisia și
statele membre]

Răspunsurile Comisiei

Analiza realizată de Curte cu 
privire la situația acțiunilor 
întreprinse în urma 
recomandărilor formulate

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
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(3) Evaluarea nevoilor determinate de schimbările 
climatice, atunci când se planifică contribuția potențială 
a instrumentelor de finanțare [Comisia]   

(4) Corectarea supraestimărilor de la nivelul FEADR 
[Comisia și statele membre]   

(5) Elaborarea unor planuri de acțiune pentru cazul în 
care contribuțiile din partea anumitor domenii nu pot 
atinge nivelul preconizat [Comisia]   

(6) Elaborarea unor indicatori de monitorizare a cheltuielilor realizate în favoarea acțiunilor în 
domeniul climatic și a rezultatelor obținute cu ajutorul acestor cheltuieli [Comisia] 

(a) pentru punerea în aplicare a acțiunilor în 
domeniul climei în domeniile din cadrul gestiunii 
partajate   

(b) indicatori de rezultat pentru domeniile care 
contribuie la realizarea obiectivului de 20 %   

(c) schimb de bune practici cu privire la indicatorii de 
rezultat cu relevanță pentru climă   

(7) Valorificarea tuturor oportunităților potențiale și asigurarea unei reorientări efective în 
direcția acțiunilor în domeniul climatic [Comisia] 

(a) identificarea domeniilor al căror potențial nu este 
valorificat pe deplin și elaborarea de planuri de 
acțiune, dacă este necesar   

(b) creșterea nivelului de integrare a acțiunilor în 
domeniul climatic în agricultură, în dezvoltarea rurală 
și în pescuit   

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Cheltuieli legate de climă – 2021-2027 

40 În 2018, Comisia și-a sporit ambițiile privind integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice în toate programele UE din perioada de programare 2021-2027, 
stabilind la 25 % partea din cheltuielile UE consacrată realizării obiectivelor climatice (a se 
vedea punctul 05). Conform figurii 9, cele mai mari contribuții ar trebui să provină din 
agricultură (46 %), din politica regională (26 %) și din activitățile de cercetare (10 %). 
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Figura 9 – Propunere privind cheltuielile legate de climă (2021-2027) 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerilor Comisiei din 2018 privind cadrul financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027. 

41 Bugetul final va depinde de rezultatul negocierilor privind CFM și programele sale
specifice. În răspunsul său la chestionarul Curții, Comisia a subliniat nevoia de prudență 
atunci când se iau în considerare propuneri privind cheltuielile legate de climă, din cauza 
unor potențiale schimbări bruște și imprevizibile care pot afecta mediul social și 
economic, cum ar fi cele cauzate de pandemia de COVID-19. 

Fondul de coeziune

17 mi l iarde de euro 
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19 mi l iarde de euro
6 %



 27 

 

Politica agricolă comună 

42 Propunerile legislative privind PAC pentru perioada de după 202015, care nu au fost 
încă adoptate, afirmă că „se preconizează că acțiunile din cadrul PAC vor contribui la 
îndeplinirea obiectivelor climatice cu 40 % din pachetul financiar total al PAC”. În cifre 
absolute, din suma anticipată de 320 de miliarde de euro care va fi consacrată din bugetul 
UE cheltuielilor aferente acțiunilor în domeniul climei, 146 de miliarde de euro (46 %) ar 
trebui să fie mobilizați din bugetul PAC. 

43 Comisia intenționează să continue să urmărească cheltuielile legate de climă 
aplicând aceeași metodologie de bază utilizată pentru perioada 2014-2020 (tabelul 1), dar 
cu coeficienți de ponderare revizuiți pentru noile intervenții din cadrul PAC, așa cum se 
arată în tabelul 3. În propunerea sa privind PAC post-2020, Comisia modifică de la 100 % 
la 40 % coeficientul de ponderare aplicabil plăților pentru domeniile care se confruntă cu 
constrângeri naturale. 

Tabelul 3 – Coeficienții pentru acțiunile în domeniul climei din cadrul PAC 
în perioada 2021-2027 

% Scheme din cadrul PAC 

 

o Sprijin pentru venitul de bază în scopul sustenabilității – plăți directe 
o Sprijin complementar pentru venit – plăți directe 
o Plăți din domeniul dezvoltării rurale pentru zonele care se confruntă cu 

constrângeri naturale 

 

o Scheme de plăți directe pentru climă și mediu („programe ecologice”) 
o Intervenții din domeniul dezvoltării rurale pentru combaterea 

schimbărilor climatice și pentru energie din surse regenerabile 
o Intervenții din domeniul dezvoltării rurale pentru promovarea dezvoltării 

sustenabile și a gospodăririi eficiente a resurselor naturale 
o Intervenții din domeniul dezvoltării rurale care contribuie la protejarea 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și la conservarea 
habitatelor și a peisajelor 

Sursa: COM(2018) 392 final: „Propunere de regulament de stabilire a normelor privind sprijinul pentru 
planurile strategice”, articolul 87. 

44 Contribuția anticipată a PAC la acțiunile în domeniul climei a crescut de la 28 % 
pentru perioada 2014-2020 la 40 % pentru perioada 2021-2027. Acest lucru se datorează 
creșterii contribuției estimate a schemelor de plăți directe de la puțin sub 20 % la 40 %, 
parțial contracarată de excluderea din calcul a plăților cuplate și a sprijinului pentru venit 

                                                      
15 Propunere de regulament privind planurile strategice, considerentul 52. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1593082937901&uri=CELEX:52018PC0392
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_RO.html
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acordat tinerilor fermieri. Comisia justifică această contribuție sporită prin noua 
„condiționalitate sporită”, care combină fosta ecocondiționalitate cu practici de înverzire 
simplificate, la care se adaugă cerințe noi. Curtea a formulat observații cu privire la acest 
subiect în Avizul referitor la propunerile privind PAC pentru perioada de după 2020 (a se 
vedea caseta 1). 

Caseta 1 

Evaluarea Curții cu privire la contribuția PAC la cheltuielile legate de 
climă în Avizul nr. 7/2018 referitor la propunerile Comisiei de 
regulamente privind politica agricolă comună pentru perioada de 
după 2020 

„Contribuția cea mai mare la ținta pentru cheltuieli [legate de climă] este 
ponderarea de 40 % în cazul sprijinului pentru venitul de bază. […] Curtea 
consideră […] că estimarea privind contribuția PAC la îndeplinirea obiectivelor în 
materie de schimbări climatice este nerealistă. Supraestimarea contribuției PAC 
ar putea antrena diminuarea contribuțiilor financiare realizate în alte domenii de 
politici, reducându-se astfel contribuția globală a cheltuielilor UE la atenuarea 
schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea. În loc să se utilizeze ponderarea 
de 40 % pentru ansamblul sprijinului acordat prin plăți directe, un mod mai fiabil 
de a se estima contribuția ar fi acela de a se aplica această ponderare numai 
pentru plățile directe efectuate pentru zonele în care fermierii aplică efectiv 
practici destinate să atenueze schimbările climatice”. 

45 În unele articole pe această temă se consideră, de asemenea, că este posibil ca 
contribuția PAC la cheltuielile legate de climă să fi fost supraestimată. În unul din ele se 
concluzionează că: „nu există nicio justificare pentru creșterea în continuare a ponderării 
de la 19,5 % la 40 %, cu excepția situației în care scopul este acela de a permite statelor 
membre să manipuleze cifrele și să lase impresia că fac în materie de climă mai mult 
decât fac în realitate. Comisia nu a oferit nicio justificare privind motivul pentru care 
condiționalitatea sporită aferentă sprijinului pentru venitul de bază și plăților 
redistributive ar merita un marker climatic de 40 %. Există argumentul pur formal potrivit 
căruia, deoarece unele condiții pot contribui la reducerea emisiilor sau la îmbunătățirea 
rezilienței, se justifică acordarea unui marker mai mare de 0 %, iar următorul pas 
este 40 %”16. 

                                                      
16 Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_RO.pdf
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
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46 Un alt studiu a exprimat aceeași îngrijorare17: „Deși propunerile privind sprijinul 
pentru venitul de bază pentru perioada 2021-2027 pot părea a fi ceva mai ambițioase pe 
hârtie, acest lucru nu pare să fie suficient pentru a justifica dublarea markerului climatic 
existent, care, în sine, a fost deja criticat ca fiind probabil supraestimat în perioada 
actuală”. În ceea ce privește condiționalitatea sporită, potrivit Institutului pentru Politica 
Europeană de Mediu, „există puține dovezi că plățile pentru sprijinirea veniturilor și 
normele de eligibilitate ar fi în sine benefice pentru climă și, în schimb, dovezile sugerează 
că, în unele cazuri, acestea pot fi contraproductive. Prin urmare, nu există nicio justificare, 
în natura plăților propriu-zise, pentru dublarea propusă a markerului climatic.” 

47 Unele publicații conțin recomandări relevante pentru îmbunătățirea metodologiei 
de urmărire a cheltuielilor legate de climă în cadrul PAC (a se vedea caseta 2). 

Caseta 2 

Recomandări privind urmărirea cheltuielilor legate de climă în cadrul 
PAC 

Pe baza următoarelor documente: 
(A) Climate-friendly design of the EU Common Agricultural Policy, Discussion 
Paper, de Bastian Lotz, Yannick Monschauer și Moritz Schäfer; 
(B) Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, de Alan 
Matthews; și 
(C) Climate-friendly design of the overall EU budget, Discussion Paper, de 
Moritz Schäfer, Yannick Monschauer și Finn-Rasmus Hingst 

o Coeficientul de ponderare de 40 % ar trebui să fie utilizat numai pentru 
anumite plăți directe, fie în domeniile în care aceste plăți conduc la schimbări 
reale ale practicilor agricole care favorizează atenuarea schimbărilor 
climatice, de exemplu protejarea zonelor umede și a turbăriilor, fie atunci 
când plățile sunt necesare pentru a menține astfel de practici agricole. Acest 
lucru ar necesita însă o abordare mai complexă, de la caz la caz, și probabil ar 
duce la o sarcină administrativă mai mare. (A) 

o Ar trebui să se utilizeze un factor suplimentar, inferior coeficientului de 40 % 
pentru obiectivele climatice, care să fie stabilit în mod prudent, pentru a se 

                                                      
17 Bas-Defossez, F., Hart K. și Mottershead, D.: Keeping track of climate delivery in the CAP? 

Report for NABU by the IEEP, 2020. 

https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/3climatefriendly-design-of-the-eu-common-agricultu.pdf?la=en
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/3climatefriendly-design-of-the-eu-common-agricultu.pdf?la=en
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/2climatefriendly-design-of-the-overall-eu-budgetfi.pdf?la=en
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
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evita supraestimarea contribuțiilor la realizarea obiectivelor climatice. Acesta 
ar putea lua în considerare, de exemplu: 

— ponderea bunelor condiții agricole și de mediu (GAEC) relevante pentru 
climă; 

— un factor de risc care să reflecte caracterul neuniform al nivelurilor de 
ambiție în standardele naționale; 

— ponderea terenurilor agricole cu o evoluție preconizată în direcția unor 
practici agricole mai ecologice. (A) 

o Coeficientul de ponderare de 100 % ar trebui să fie utilizat cu prudență și 
numai dacă este relevant, cum ar fi: 

— pentru programele ecologice din cadrul PAC, însă numai dacă acestea 
implică intervenții relevante pentru climă (de exemplu, nu pentru 
programele ecologice care urmăresc protejarea biodiversității); 

— pentru angajamentele în materie de dezvoltare rurală, dar numai dacă 
intervenția finanțată contribuie în principal la atenuarea schimbărilor 
climatice, mai degrabă decât la alte obiective de mediu. Acest lucru ar 
trebui evaluat în primul rând de la caz la caz, în conformitate cu 
intervențiile concepute la nivel național. (A) 

o În cazul în care sunt menținuți, cei trei coeficienți de ponderare a impactului 
asupra climei utilizați de Comisie, care sunt de 0 %, 40 % și 100 %, ar trebui să 
fie aplicați la nivelul de intervenție cel mai dezagregat posibil. (B) 

o O posibilă abordare ar fi încercarea de a cuantifica impactul asupra climei al 
cerințelor privind condiționalitatea sporită pentru un eșantion de situri care 
să acopere diferite sisteme agricole, tipuri de sol și zone climatice din 
întreaga UE. (B) 

o Urmărirea acțiunilor în domeniul climei ar trebui să ia în considerare 
compensarea plăților din cadrul PAC care conduc la un impact negativ asupra 
climei, cum ar fi plățile cuplate pentru creșterea animalelor sau sprijinul 
pentru investiții acordat pentru practici de irigare nesustenabile. (B) 

o Cotele climatice ar trebui să fie definite ca un obiectiv net, și anume toate 
investițiile care au un impact negativ asupra climei ar trebuie să fie 
compensate prin cheltuieli suplimentare legate de climă. (C) 
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Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune 

48 În domeniul politicii de coeziune, Comisia a stabilit contribuția-țintă la obiectivele 
climatice la 30 % pentru FEDR (68 de miliarde de euro) și la 37 % pentru Fondul de 
coeziune (17 miliarde de euro) pentru perioada 2021-2027 (a se vedea figura 9). La fel ca 
în CFM anterior, cheltuielile sunt împărțite între așa-numitele „domenii de intervenție”, 
fiecăruia dintre acestea fiindu-i atribuit unul dintre cei trei coeficienți pentru obiectivele 
climatice. În tabelul 4 sunt prezentate sintetizat principalele modificări în ceea ce privește 
coeficienții pentru obiectivele climatice aferenți domeniilor de intervenție în comparație 
cu perioada 2014-2020. 

Tabelul 4 – Modificări în ceea ce privește domeniile de intervenție și 
coeficienții relevanți pentru cheltuielile legate de climă pentru 
perioada 2021-2027 

Domeniul de intervenție 2014-2020 2021-2027 

Căi ferate 

nou construite 

 

 

reconstruite sau îmbunătățite 
 

Infrastructuri și material rulant de transport urban curate 
  

Infrastructuri pentru combustibili alternativi - 
 

Digitalizarea transporturilor (căi ferate, drumuri, transport 
urban, alte moduri de transport) - 

 

Procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și 
cooperare între întreprinderi cu accent pe economia 
circulară 

- 
 

Sisteme de distribuție inteligentă a energiei electrice la 
tensiuni joase și medii - 

 

Sprijin pentru întreprinderile care oferă servicii ce 
contribuie la economia cu emisii scăzute de carbon - 

 

Investiții productive în întreprinderile mari legate de 
economia cu emisii scăzute de carbon - 

 
 
Sursa: Anexa I la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, COM(2018) 375 final și anexa I la 
Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 215/2014 al Comisiei. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=RO
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49 Propunerea de regulament privind FEDR și Fondul de coeziune exclude în mod 
explicit din domeniul său de aplicare investițiile legate de producția, prelucrarea, 
distribuția, depozitarea sau arderea combustibililor fosili, cu excepția vehiculelor 
nepoluante. Într-o publicație18 s-au remarcat neconcordanțe între unele procente 
atribuite pentru urmărirea acțiunilor în domeniul climei și obiectivele climatice pentru 
perioada 2021-2027 (a se vedea, de asemenea, tabelul 4 și figura 8): 

o coeficientul de 100 % pentru granturile acordate în domeniul „Cogenerare de înaltă 
eficiență, încălzire și răcire centralizate” deschide, în practică, calea către extinderea 
duratei de viață a instalațiilor care utilizează combustibili fosili; 

o coeficientul de 100 % pentru finanțarea de „Infrastructuri pentru combustibili 
alternativi” promovează utilizarea combustibililor fosili în sectorul transporturilor, 
împiedicând astfel tranziția către mobilitatea cu emisii zero; 

o coeficientul de 100 % pentru finanțarea de noi căi ferate se îndepărtează de la 
obiectivul constând în investiții în tranziția către o mobilitate cu emisii zero. 

Comisia nu împărtășește punctele de vedere ale publicației menționate, susținând că 
aceste investiții contribuie în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivelor climatice. 

Politica în domeniul cercetării – Orizont Europa 

50 Orizont Europa este programul pentru cercetare al UE pentru perioada 2021-2027. 
Contribuția preconizată a acestuia la îndeplinirea obiectivelor climatice rămâne stabilită la 
35 %; în propunerea inițială a Comisiei, acest procent este echivalentul a 33 de miliarde 
de euro pentru perioada 2021-2027 (a se vedea figura 9). 

  

                                                      
18 Climate Action Network Europe: Climate Mainstreaming and Climate Proofing: The Horizontal 

Integration of Climate Action in the EU Budget – Assessment and Recommendations, 
august 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2018:372:FIN
http://www.caneurope.org/


 33 

 

51 Pactul verde recunoaște rolul esențial al mobilizării cercetării și al încurajării inovării 
pentru a-și atinge obiectivele. Patru „misiuni din cadrul Pactului verde” vor ajuta, așadar, 
Orizont Europa să realizeze schimbări de anvergură în domenii precum adaptarea la 
schimbările climatice, oceanele, orașele și solul. Comisia se așteaptă ca aceste misiuni să 
reunească o gamă largă de participanți, inclusiv autorități locale și regionale și persoane 
fizice. 

52 În răspunsul său la chestionarul Curții, Comisia recunoaște că, deși dificilă, atingerea 
obiectivului de 35 % va fi posibilă, subliniind necesitatea stabilirii, de sus în jos, a unor 
priorități și așteptări clare, în contradicție cu importanța acțiunilor „de la bază spre vârf” 
din cadrul programului, al căror rezultat este imprevizibil (a se vedea punctul 38). 

53 UE încurajează tranziția tehnologiilor cu emisii reduse de carbon de la cercetare la 
introducerea lor pe piață. Oamenii de știință19 au exprimat îndoieli cu privire la 
posibilitatea ca aceste planuri ambițioase să fie realizabile pe termen scurt sau mediu. Ei 
subliniază provocarea pe care o reprezintă introducerea pe piață a unor tehnologii 
inovatoare cu emisii reduse de carbon, cum ar fi captarea și stocarea dioxidului de 
carbon20 sau hidrogenul și, în multe cazuri, mediul de reglementare nu este încă adaptat 
în acest sens. Nivelul actual al prețurilor carbonului înseamnă că, adesea, noile tehnologii 
nu pot fi profitabile pe termen scurt sau mediu, iar infrastructura necesară este deseori 
încă deficitară. 
  

                                                      
19 Delbeke, J. și Vis, P.: Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend, 2019. 

20 A se vedea, de asemenea, Raportul special nr. 24/2018 al Curții de Conturi 
Europene:Demonstrarea la scară comercială a captării și stocării dioxidului de carbon și 
a producției inovatoare de energie din surse regenerabile în UE: în ultimul deceniu, progresele 
scontate nu au fost obținute. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1592904340332&uri=CELEX:52019DC0640R(02)
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/toward_climate_neutral_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/toward_climate_neutral_europe_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_RO.pdf
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Urmărirea cheltuielilor legate de climă 
în bugetul UE – sinteză 
54 Combaterea schimbărilor climatice reprezintă o prioritate majoră pentru UE.
Stabilirea unui procent-țintă din bugetul UE care să fie cheltuit pentru acțiuni în domeniul 
climei poate constitui o măsură eficace în direcția realizării obiectivelor climatice. 
Principalele aspecte discutate în acest document de analiză sunt rezumate în continuare. 

Metodologia de urmărire 
a cheltuielilor legate de 

climă în bugetul UE – 
inspirată din markerii Rio ai 

OCDE 

+ Costuri administrative reduse
+ Aplicare și utilizare ușoară
- Nerespectarea principiului prudenței
- Credit maxim (100 %) pentru activități cu un obiectiv
semnificativ, dar nu principal, vizând îndeplinirea obiectivelor
climatice
- Lipsa distincției între atenuare și adaptare
- Lipsa contabilizării cheltuielilor care au un impact negativ asupra
climei

Contribuția politicii agricole 
comune la cheltuielile legate 

de climă 

+ Cea mai mare contribuție preconizată la cheltuielile legate de
climă
+O contribuție preconizată sporită în perioada 2021-2027
- Plăți directe: ipoteze nejustificate privind contribuțiile la
îndeplinirea obiectivelor climatice; pentru perioada 2021-2027,
contribuția este estimată ca fiind dublă față de cea din perioada
2014-2020
- Dezvoltare rurală: supraestimarea contribuției, în pofida unor
îmbunătățiri pentru perioada 2021-2027
- Activități agricole care ar putea avea un impact negativ asupra
climei: nu sunt contabilizate

Contribuția FEDR și Fondului 
de coeziune la cheltuielile 

legate de climă 

+ Un accent sporit pus pe climă în perioada 2014-2020 în
comparație cu perioada precedentă; au fost identificate bune
practici
- Activități care oferă un sprijin limitat pentru combustibili fosili:
posibilul impact negativ asupra climei nu este contabilizat

2014-2020 
UE-28 

Valoarea-țintă: 206 miliarde de euro 
(20 % – un euro din cinci) 

2021-2027 
UE-27 

Valoarea-țintă: 320 de miliarde de euro 
(25 % – un euro din patru) 
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Contribuția politicii în 
domeniul cercetării la 

cheltuielile legate de climă 

 

+ Plan de acțiune pentru stimularea contribuției cercetării la 
cheltuielile legate de climă 
 
- Dificultăți în atingerea obiectivului din cauza limitărilor în ceea ce 
privește planificarea propunerilor de cercetare legate de acțiuni în 
domeniul climei 

 

55 În ceea ce privește viitorul, Curtea a identificat următoarele provocări-cheie ca bază 
pentru o raportare fiabilă și relevantă cu privire la obiectivul privind cheltuielile legate de 
climă: 

o asigurarea unei metodologii solide pentru urmărirea cheltuielilor în domeniul climei; 

o aplicarea consecventă a metodologiei respective la toate domeniile de politică; 

o compensarea cheltuielilor care ar putea accelera schimbările climatice. 

 

Prezentul document de analiză a fost adoptat de Camera I, condusă de domnul Samo 
Jereb, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 17 iunie 2020. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Președinte 
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Anexă – Analiza realizată de Curte cu privire la situația acțiunilor 
întreprinse în urma recomandărilor formulate de aceasta în 
Raportul special nr. 31/2016 

Recomandări Răspunsurile Comisiei Analiza realizată de Curte cu privire la situația acțiunilor 
întreprinse în urma recomandărilor formulate 

Recomandarea 1 – Realizarea unui exercițiu 
fiabil de consolidare multianuală Acceptată  Pusă în aplicare  

Comisia ar trebui să procedeze, în fiecare an, la 
un exercițiu fiabil de consolidare multianuală, 
pentru a determina dacă cheltuielile în favoarea 
acțiunilor în domeniul climatic se află pe drumul 
cel bun în ceea ce privește îndeplinirea 
obiectivului de 20 %. 

Comisia intenționează să monitorizeze în continuare, 
anual, progresele înregistrate în contextul întocmirii 
proiectelor de buget anuale. 

Comisia procedează, în fiecare an, la un exercițiu de 
consolidare pentru a determina dacă cheltuielile 
programate pentru acțiunile în domeniul climei se află pe 
drumul cel bun în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului 
de 20 %. Rezultatele acestui exercițiu sunt publicate în 
raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului 
UE și în proiectul de buget general. Începând din 2019, 
cifrele privind cheltuielile legate de climă sunt incluse și în 
prezentarea generală a performanței programelor. 

Recomandarea 2 – Cadru de raportare exhaustivă 

Recomandarea 2 (a) Acceptată parțial  Pusă în aplicare în anumite privințe  

Comisia ar trebui să prezinte anual, în raportul 
său privind gestionarea și performanța 
bugetului UE și în fiecare raport anual de 

Comisia acceptă să indice aspectele relevante ale 
acțiunilor în domeniul climatic și progresele 

Informațiile privind cheltuielile legate de climă sunt 
prezentate în raportul anual privind gestionarea și 
performanța bugetului UE, în proiectul de buget general și în 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
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Recomandări Răspunsurile Comisiei Analiza realizată de Curte cu privire la situația acțiunilor 
întreprinse în urma recomandărilor formulate 

activitate relevant, informații consolidate cu 
privire la progresele înregistrate în direcția 
atingerii obiectivului global de 20 %. Aceste 
informații ar trebui să includă raportarea 
progreselor înregistrate cu privire la planurile de 
acțiune, în cazul în care acestea există. În plus, 
ar trebui să fie prezentate informații privind 
contribuția instrumentelor financiare la acțiunile 
în domeniul climatic. 

înregistrate în această privință, în rapoartele anuale de 
activitate relevante, după caz. 
Comisia nu acceptă recomandarea de a raporta cu 
privire la instrumentele financiare în contextul 
urmăririi efortului bugetar depus în vederea atingerii 
obiectivului de 20 %. 

prezentarea generală a performanței programelor. Unele 
rapoarte anuale de activitate conțin informații limitate cu 
privire la progresele înregistrate în direcția atingerii 
obiectivelor climatice specifice diverselor programe. 
Nu există planuri de acțiune noi, altele decât planul de 
acțiune pentru Orizont 2020 menționat în Raportul special 
nr. 31/2016. 
În actualul CFM, urmărirea acțiunilor în domeniul climei nu 
include și instrumentele financiare, dar acest lucru se va 
schimba în următorul CFM. 

Recomandarea 2 (b) Adresată statelor membre  Fără obiect  

Statele membre ar trebui să raporteze cu privire 
la domeniile din cadrul gestiunii partajate în 
care există oportunități potențiale de acțiune în 
favoarea combaterii schimbărilor climatice. 

Comisia constată că această recomandare este 
adresată statelor membre. 

Sfera analizei realizate de Curte cu privire la situația 
acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor formulate 
acoperă recomandările adresate Comisiei. 

Recomandarea 2 (c) Respinsă  Nepusă în aplicare  

Comisia și statele membre ar trebui să ia măsuri 
astfel încât colectarea datelor să facă distincția 
între atenuare și adaptare. 

Implicațiile acestei sarcini administrative suplimentare 
impuse atât Comisiei, cât și statelor membre sunt 
neclare. 

Comisia nu a luat nicio măsură în vederea punerii în aplicare 
a acestei recomandări. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
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Recomandări Răspunsurile Comisiei Analiza realizată de Curte cu privire la situația acțiunilor 
întreprinse în urma recomandărilor formulate 

Recomandarea 3 – Evaluarea nevoilor 
determinate de schimbările climatice Acceptată parțial  Pusă în aplicare în anumite privințe  

Atunci când planifică contribuția potențială 
a diferite linii bugetare sau a instrumentelor de 
finanțare la acțiunile în domeniul climatic, 
Comisia ar trebui să se asigure că această 
planificare se bazează pe o evaluare realistă și 
solidă a nevoilor determinate de schimbările 
climatice și pe potențialul fiecărui domeniu de 
a contribui la obiectivul global. 

Comisia acceptă să ia în considerare nevoile 
determinate de schimbările climatice și potențialul 
unor contribuții din partea diferitelor domenii atunci 
când propune un nou obiectiv politic global. Comisia 
nu acceptă să planifice contribuții specifice pentru 
fiecare domeniu sau program în parte. 

Comisia a finanțat studiul extern privind necesitățile de 
finanțare pentru a efectua o analiză a reglementărilor aflate 
în prezent în vigoare privind integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și urmărirea cheltuielilor legate de 
climă. Acest studiu analizează necesitățile de finanțare 
pentru atingerea obiectivului de integrare a aspectelor 
legate de schimbările climatice, mai degrabă decât nevoile 
legate de schimbările climatice. Nu este clar dacă procentul 
preconizat al cheltuielilor legate de climă în cadrul 
programelor individuale s-a bazat pe ipoteze realiste. 
Procesul de negociere pentru viitorul CFM este încă în 
desfășurare. 

Recomandarea 4 – Corectarea supraestimărilor Acceptată parțial  Pusă în aplicare în anumite privințe  

Comisia și statele membre ar trebui să aplice 
principiul prudenței și să procedeze la 
corectarea supraestimărilor de la nivelul FEADR, 
prin revizuirea setului de coeficienți ai UE 
pentru obiectivele climatice. 

Metodologia de urmărire trebuie să rămână stabilă pe 
parcursul CFM actual, din motive legate de 
previzibilitate, coerență și transparență. Cu toate 
acestea, Comisia va avea în vedere modalități de 
perfecționare a metodologiei de urmărire pentru 
FEADR pentru perioada de programare post-2020. 

În propunerea pentru PAC post-2020, rata coeficientului 
a fost redusă de la 100 % la 40 % pentru plățile menite să 
compenseze constrângerile naturale sau alte constrângeri 
specifice anumitor zone. 
Coeficientul de 100 % propus pentru angajamentele în 
materie de mediu și climă nu este în conformitate cu 
principiul prudenței. 
Propunerea pentru viitoarea PAC este încă în curs de 
examinare la nivelul Consiliului. 
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Recomandări Răspunsurile Comisiei Analiza realizată de Curte cu privire la situația acțiunilor 
întreprinse în urma recomandărilor formulate 

Recomandarea 5 – Elaborarea unor planuri de 
acțiune Acceptată parțial  Nepusă în aplicare  

În cazul în care exercițiul anual de consolidare 
evidențiază existența unui risc ca contribuțiile 
din partea unui anumit domeniu să nu poată 
atinge nivelul preconizat, Comisia ar trebui să 
elaboreze un plan de acțiune pentru domeniul 
respectiv. 

Comisia va evalua oportunitățile de creștere 
a relevanței acțiunilor în domeniul climatic în contextul 
evaluărilor la jumătatea perioadei ale diferitelor 
programe și politici. În așteptarea rezultatului acestor 
evaluări, Comisia va evalua posibilitatea adoptării unor 
măsuri corective. Instituirea unor planuri de acțiune 
individuale nu ar fi adecvată, întrucât diferitele 
programe prevăd deja procese pentru stabilirea 
priorităților în funcție de modul de gestiune. 

Comisia a acordat o atenție deosebită și un buget 
substanțial acțiunilor în domeniul climei în programul de 
lucru Orizont 2020 pentru perioada 2018-2020. Acest proces 
începuse deja înainte de publicarea Raportului special 
nr. 31/2016. Comisia nu a elaborat niciun alt plan de 
acțiune. În schimb, a ales să verifice anual procedura 
bugetară pentru a se asigura că cheltuielile legate de climă 
se află pe drumul cel bun în ceea ce privește îndeplinirea 
obiectivului. 

Recomandarea 6 – Elaborarea unor indicatori de monitorizare a cheltuielilor efective realizate în favoarea acțiunilor în domeniul climatic și a rezultatelor obținute cu 
ajutorul acestor cheltuieli 

Recomandarea 6 (a) Respinsă  Nepusă în aplicare  

Comisia ar trebui să dezvolte, în cooperare cu 
statele membre, în domeniul gestiunii partajate, 
un sistem armonizat și proporțional pentru 
monitorizarea implementării efective 
a acțiunilor în domeniul climatic. 

Această recomandare ar conduce la o creștere 
a nivelului sarcinii administrative impuse statelor 
membre, care nu a fost prevăzută în reglementările 
aflate în vigoare în prezent și nici nu a fost inclusă în 
acordurile de parteneriat și în programele 
operaționale. 

Comisia nu a luat nicio măsură în vederea punerii în aplicare 
a acestei recomandări. 



 40 

 

Recomandări Răspunsurile Comisiei Analiza realizată de Curte cu privire la situația acțiunilor 
întreprinse în urma recomandărilor formulate 

Recomandarea 6 (b) Acceptată  Pusă în aplicare în anumite privințe  

Comisia ar trebui, în conformitate cu inițiativa 
sa „buget pentru rezultate”, să stabilească 
indicatori de rezultat cu relevanță pentru climă 
în toate domeniile care contribuie la realizarea 
obiectivului. 

Comisia va consolida și va îmbunătăți comparabilitatea 
indicatorilor de rezultat cu relevanță pentru climă în 
toate domeniile bugetului UE și va analiza, în contextul 
următorului CFM, opțiunile care permit stabilirea unor 
indicatori de rezultat cu relevanță pentru climă în 
vederea evaluării contribuției bugetului UE la acțiunile 
în domeniul climatic. 

Comisia a inclus indicatori de rezultat cu relevanță pentru 
climă în propunerile pentru PAC și pentru FEDR/Fondul de 
coeziune post-2020, dar nu în toate domeniile. Propunerile 
privind PAC și FEDR/ Fondul de coeziune post-2020 sunt în 
curs de examinare și, prin urmare, nu au fost încă adoptate. 
 

Recomandarea 6 (c) Acceptată  Pusă în aplicare  

Comisia ar trebui să faciliteze schimbul de bune 
practici între statele membre în materie de 
indicatori de rezultat cu relevanță pentru climă. 

Comisia va continua să promoveze în mod activ 
schimbul de bune practici și în domeniul specific al 
indicatorilor de rezultat cu relevanță pentru climă. 

Comisia a luat măsuri (reuniuni de experți, studii, ateliere și 
platforme) pentru schimbul de bune practici între statele 
membre cu privire la indicatorii de rezultat cu relevanță 
pentru climă. 

Recomandarea 7 – Valorificarea tuturor oportunităților potențiale și asigurarea unei reorientări efective în direcția acțiunilor în domeniul climatic 

Recomandarea 7 (a) Acceptată parțial  Nepusă în aplicare  

Comisia ar trebui să identifice domeniile al căror 
potențial nu este valorificat pe deplin pentru 
acțiunile în domeniul climatic, cum ar fi Fondul 
social european, și să elaboreze planuri de 

Comisia acceptă parțial recomandarea în același sens 
ca și în cazul recomandării 5, și anume aceasta va 
identifica domeniile cu potențial subutilizat și va 
evalua oportunitățile și măsurile menite să sporească 

Comisia nu a elaborat planuri de acțiune privind acțiunile în 
domeniul climei în alte domenii specifice, cu excepția 
programului de lucru Orizont 2020 pentru perioada 
2018-2020, menționat în Raportul special nr. 31/2016. 
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Recomandări Răspunsurile Comisiei Analiza realizată de Curte cu privire la situația acțiunilor 
întreprinse în urma recomandărilor formulate 

acțiune în vederea sporirii contribuției acestor 
domenii la acțiunile în domeniul climatic. 

relevanța acțiunilor în domeniul climatic în programele 
de cheltuieli, în contextul evaluărilor individuale la 
jumătatea perioadei. Totuși, Comisia nu va elabora 
planuri de acțiune specifice privind cheltuielile legate 
de climă pentru diferitele programe individuale. 

Recomandarea 7 (b) Respinsă  Pusă în aplicare în anumite privințe  

Comisia și statele membre ar trebui să 
mărească nivelul de integrare a acțiunilor în 
domeniul climatic în agricultură, în dezvoltarea 
rurală și în pescuit. 

Modificarea, în acest stadiu, a programării financiare 
multianuale în programele aferente fondurilor ESI, 
supuse gestiunii partajate, nu este nici aplicabilă, nici 
fezabilă. În același timp, Comisia va avea în vedere 
opțiuni menite să consolideze integrarea aspectelor 
legate de climă în contextul evaluărilor la jumătatea 
perioadei ale diferitelor programe. 

Comisia a propus creșterea valorii obiectivului privind 
integrarea aspectelor legate de schimbările climatice în PAC 
post-2020. În pofida angajamentului ferm al Comisiei de 
a aborda schimbările climatice, încă nu este clar, în această 
etapă, dacă el va contribui la creșterea cheltuielilor pentru 
acțiunile în domeniul climei. 
Propunerile referitoare la PAC post-2020 sunt în curs de 
negociere și, prin urmare, nu au fost încă adoptate. 
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Termeni și acronime 
Acțiuni în domeniul climei: acțiuni de combatere a schimbărilor climatice și de 
abordare a impactului acestora; unul dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă 
ale ONU. 

Bune condiții agricole și de mediu (GAEC): starea în care fermierii trebuie să păstreze 
toate terenurile agricole, în special terenurile care nu sunt utilizate în prezent pentru 
producție, pentru a primi anumite plăți în cadrul PAC. Includ aspecte precum 
gestionarea apei și a solului. 

Cadru financiar multianual (CFM): planul de cheltuieli al UE care stabilește prioritățile 
(pe baza obiectivelor de politică) și plafoanele, în cadrul a șase rubrici principale, în 
general pentru o perioadă de șapte ani. Constituie structura în care sunt stabilite 
bugetele anuale ale UE și fixează plafoane pentru fiecare categorie de cheltuieli. Cadrul 
financiar multianual curent acoperă perioada 2014-2020. 

Condiționalitate: sistem care înlocuiește ecocondiționalitatea și înverzirea în cadrul 
PAC post-2020 pentru a promova practicile agricole benefice pentru climă și mediu și 
pentru a promova bunăstarea animalelor și siguranța alimentară. 

Ecocondiționalitate: mecanism în cadrul căruia efectuarea plăților către fermieri este 
condiționată de îndeplinirea de către aceștia a anumitor cerințe legate de mediu, de 
siguranța alimentară, de sănătatea și bunăstarea animalelor și de gestionarea 
terenurilor. 

Fondul de coeziune: un fond al UE destinat reducerii disparităților economice și sociale 
din Uniune prin finanțarea investițiilor în statele membre în care venitul național brut 
pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media UE. 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR): fondul UE care finanțează 
contribuția UE la programele de dezvoltare rurală. 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR): fondul UE care urmărește 
consolidarea coeziunii economice și sociale în UE prin finanțarea de investiții menite să 
reducă dezechilibrele dintre diferitele regiuni ale Uniunii. 

Fondul social european (FSE): fondul UE care urmărește crearea de oportunități în 
materie de educație și de ocupare a forței de muncă, precum și ameliorarea situației 
persoanelor expuse riscului de sărăcie. 
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Gaz cu efect de seră: gaz din atmosferă – cum ar fi dioxidul de carbon sau 
metanul – care absoarbe și emite radiație, blocând căldura și încălzind astfel suprafața 
planetei; acest fenomen este cunoscut sub numele de „efect de seră”. 

Integrare a aspectelor legate de schimbările climatice: integrarea considerentelor 
legate de climă în toate politicile, instrumentele, programele și fondurile. 

Înverzire: adoptarea unor practici agricole care sunt benefice pentru climă și mediu. 
Acest termen este folosit și pentru a desemna schema respectivă de sprijin a UE. 

Obiective de dezvoltare durabilă (ODD): cele 17 obiective stabilite în Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite pentru a stimula acțiunea 
tuturor țărilor în domenii de importanță critică pentru umanitate și pentru planetă. 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). 

Orizont 2020: programul pentru cercetare și inovare al UE pentru perioada 2014-2020. 

Orizont Europa: programul pentru cercetare și inovare al UE pentru 
perioada 2021-2027. 

Plată directă: plată de sprijin în sectorul agriculturii, cum ar fi ajutorul pe suprafață, 
efectuată în mod direct către fermieri. 

Politica agricolă comună (PAC): politica UE care include subvenții și o serie de alte 
măsuri menite să garanteze securitatea alimentară, să asigure un nivel de trai echitabil 
pentru fermierii din cadrul UE, să promoveze dezvoltarea rurală și să protejeze mediul. 

Urmărirea cheltuielilor legate de climă: măsurarea contribuției financiare din diferite 
surse la obiectivele climatice. 
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CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tel. +352 4398-1

Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Comisia s-a angajat să cheltuiască pentru acțiuni 
în domeniul climei cel puțin 20 % din bugetul 
UE pentru perioada 2014-2020, prin integrarea 
cheltuielilor legate de climă în toate politicile 
UE. Acest obiectiv a crescut la 25 % pentru 
perioada 2021-2027. Urmărirea cheltuielilor 
legate de climă îi permite Comisiei să evalueze 
dacă își îndeplinește obiectivul. Bazându-se 
pe activitățile anterioare ale Curții cu privire la 
acest subiect, prezentul document analizează 
metodologia de urmărire a cheltuielilor legate 
de climă în bugetul UE, examinează progresele 
înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivului și 
privește spre perioada post-2020. Documentul de 
analiză repune în discuție unele dintre ipotezele 
Comisiei și semnalează riscul de supraestimare a 
cheltuielilor legate de climă. Acesta evidențiază 
îmbunătățirile aduse în propunerile legislative 
actuale, dar precizează că persistă unele deficiențe 
metodologice și provocări.
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